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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pengaruh 

karaktertistik pekerjaan, lingkungan kerja serta kebosanan pegawai terhadap kinerja di 

Akademi Maritim Yogyakarta, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

deskriptif guna mengetahui dan menjelaskan variabel yang diteliti dalam suatu kondisi 

dan situasi (Sekaran, 2011). Sedangkan menurut Arikunto (2010), mengatakan bahwa 

dalam melakukan penelitian terdapat dua jenis metode jika dilihat dari cara melakukan 

analisis data, yaitu: metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis 

terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.  

Sedangkan untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey. Menurut  Nazir (2005), pengertian metode survey adalah penelitian yang 

dilakukan dengan membedah dan  mengenal masalah-masalah serta mendapatkan 

pembenaran terhadap keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung, penelitian 

dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap sejumlah individu atau unit, baik 

secara sensus atau dengan menggunakan sampel”. Dalam metode survey, informasi 

dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan pernyataan untuk memperoleh 

informasi dari responden terpilih. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomena
https://id.wikipedia.org/wiki/Kausalitas
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3.2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini memilih lokasi pada Akademi Maritim Yogyakarta yang terletak 

di  Jl. Magelang KM 4,4 kotak pos 42, Telepon / Fax (0274) 586263, Webside & email : 

http/www/akademimaritim.com || e-mail : akademi@akademimaritim.com. 

3.3. Populasi dan Sampel 

Sekaran (2011) mengemukakan “populasi (population) mengacu pada 

keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi.”. 

Menurut Ferdinand (2006) populasi adalah suatu gabungan dari seluruh hal, orang yang 

memiliki karakteristik yang serupa, atau elemen yang berbentuk peristiwa, dan menjadi 

pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai semesta penelitian. 

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh pegawai 

tetap pada Akademi Maritim Yogyakarta sejumlah 75 orang pegawai tetap. Pegawai 

tetap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan. 

Penilaian Kinerja dosen seharusnya dibedakan, karena dosen merupakan tugas 

institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan 

dalam kerangka Tri Darma Perguruan Tinggi dengan mengacu pada pasal 72 ayat (1), 

(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Tetapi karena AMY tidak 

membedakan dalam penilaian kerja antara Dosen dan Karyawan, Maka penilaian 

dalam penelitian ini akan disamakan, tetapi akan dilakukan uji beda pada kinerja. 

mailto:akademi@akademimaritim.com
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Metode pengambilan sampel yang akan digunakan adalah menggunakan 

seluruh populasi sebagai sampel dalam penelitian. Seluruh populasi penelitian 

sebanyak 75 orang pegawai tetap Perguruan Tinggi Akademi Maritim Yogyakarta.  

3.4 . Variabel Penelitian 

Sekaran (2011) mengatakan bahwa variabel adalah apa pun yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai, sedangkan penilitan adalah 

penyelidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis, berdasarkan data, kritis, 

objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah spesifik, yang dilakukan dengan tujuan 

menemukan jawaban atau solusi terkait. Sekaran (2011) mendefinisikan tentang 

variabel independent atau variabel bebas sebagai berikut:  

1. Variabel Terikat (Dependent Variable)  

“Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti atau 

variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi“ (Sekaran, 2011). 

Varibel terikat adalah kinerja pegawai.  

2. Variabel Bebas (Independent Variable)  

“Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah secara 

positif atau negatif“ (Sekaran, 2011). Variabel bebas adalah karakteristik pekerjaan dan 

lingkungan kerja. 

3. Variabel Antara (Intervening Variable)  

“Variabel yang mengemuka antara waktu variabel bebas mulai bekerja 

mempengaruhi variabel terikat, dan waktu pengaruh variabel bebas terasa pada variabel 

terikat” (Sekaran, 2011). Variabel antara adalah Kebosanan Kerja. 
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3.5. Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel merupakan pengertian variabel (yang diungkap dalam 

definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam 

lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Definisi operasional dari masing masing 

variable berikut dengan indikatornya dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Jenis Variabel Definisi Indikator 

Karaketeristik 

pekerjaan (X1) 

Karakteristik pekerjaan 

adalah ciri khas pekerjaan 

yang dilakukan pegawai. 

(Robbins, 2001). 

1) Keragaman pekerjaan 

2) Tingkat totalitas pekerjaan 

3) Ketergantungan dengan 

pekerjaan lainnya 

4) Kelelulasaan pekerjaan 

5) Tingkat Keefektifan pekerjaan 

(Robbins, 2001). 

Lingkungan Kerja 

(X2) 

Lingkungan kerja adalah 

segala keadaan yang 

terdapat di sekitar tempat 

kerja. (Sedarmayanti, 2009). 

1) Tata Ruang kerja. 

2) Penerangan.  

3) Kebisingan  

4) Hubungan Atasan dengan 

bawahan.  

5) Hubungan sesama rekan kerja. 

(Sedarmayanti, 2009). 

Kebosanan (Y1) Kebosanan merupakan 

kelelahan fisik, mental, dan 

emosional. 

(Potter, 2005) 

1) Intensitas marah (emosi negatif)   

2) Frustasi.  

3) Depresi. 

4) Pusing 

5) Konsentrasi  

(Potter, 2005) 

 

Kinerja Pegawai 

(Y2) 

Kinerja adalah suatu hasil 

yang dicapai seseorang yang 

dihasilkan dari fungsi suatu 

pekerjaan. 

1) Orientasi Pelayanan 

2) Integritas 

3) Komitmen 

4) Disiplin 
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(Bernardine & Russell 

1993) 

 

5) Kerjasama 

6) Kepemimpinan 

(PP no 46. Tahun 2011 dan 

PERKA BKN no 1. Tahun 2013) 

 

3.6. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai 

data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan  menjadi dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. 

1) Data Primer  

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari 

tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan 

spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet 

juga dapat menjadi sumber data primer jika koesioner disebarkan melalui internet 

(Sekaran, 2011) 

Pengertian data primer menurut Umi Narimawati (2008) dalam bukunya 

“Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi” bahwa: “Data 

primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia 

dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui 

narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek 

penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun 

data 
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Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat 

secara berstruktur denan bentuk pertanyaan pilihan berganda (multiple choice 

questions) dan pertanyaan terbuka (open question). Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang persepsi desain interior dari responden. Kuesioner yang 

digunakan adalah tipe pilihan, dimana responden diberikan alternative jawaban untuk 

memilih salah satu dari lima jawaban yang disediakan dengan cara memberikan tanda 

( √ ) pada kolom jawaban yang dipilih. Guna melakukan pengukuran dengan tujuan 

menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap jawaban didasarkan pada  

Likert .    

Skala likert menurut Sekaran (2011), yaitu digunakan untuk mengukur dan 

menguji seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju.”  Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur menyusun item item instrumen yang dapat 

berupa pertanyaan atau pernyataan.Dalam penelitian ini digunakan skor 6 tingkatan, 

yaitu  yang paling rendah diberikan skor 1 dan yang paling tinggi diberikan skor 6. 

Tabel 3.2 

Skala Penilaian Untuk Pernyataan  

No Keterangan Kode Skor  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Sangat Setuju 

Setuju 

Agak Setuju 

Agak Tidak Setuju 

Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 

SS 

S 

AS 

ATS 

TS 

STS 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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3.7. Uji Instrumen 

Menurut Sukmadinata (2009), dalam penelitian diperlukan instrumen-instrumen 

penelitian yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh suatu instrumen penelitian ada dua macam, yaitu validitas dan reliabilitas. 

3.7.1.  Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). 

Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan metode korelasi Bivariate 

Pearson (Korelasi Pearson Product Moment) yang dilakukan dengan cara 

mengkolerasikan setiap skor item dengan skor total (Sekaran, 2011). 

Langkah pengujian : 

H0 :  Butir Dinyatakan Tidak Valid  

H1 :  Butir Dinyatakan Valid 

Uji signifikansi menggunakan taraf standar sebesar 0,05, (Ghozali, 2013). 

Jika taraf siginifikansi < 0,05, maka H0 ditolak, artinya butir dinyatakan valid .  

Jika taraf siginifikansi > 0,05, maka H0 diterima, artinya butir dinyatakan tidak valid.  

3.7.2. Uji Reliabilitas  

Instrumen yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Gozali, 2013). 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Alpha Cronbach.  
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Langkah pengujian : 

H0 :  Kuesioner Tidak Reliabel  

H1 :  Kuesioner Reliabel  

Dengan taraf standar pengujian sebesar harga Cronbach Alpha  0.70 (Ghozali,2013). 

Jika harga Cronbach Alpha > 0.70, maka H0 ditolak, artinya kuesioner reliabel.  

Jika harga Cronbach Alpha < 0.70, maka H0 diterima, artinya kuesioner tidak 

reliabel.  

2) Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002). Menurut 

Sekaran (2011), Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi 

yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan 

atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs 

Web, internet dan seterusnya. 

Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data-data, tabel-tabel, diagram-

diagram, atau mengenai topik penelitian. Data yang diantaranya diperoleh berupa 

absensi pegawai, lembar hasil penilaian kinerja pegawai dan data normative pegawai.  

3.8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

statistik deskriptif dan inferensial. Untuk lebih jelasnya berikut adalah langkah-

langkahnya : 
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3.8.1 Analisas Statistik Deskriptif  

Menurut Jogiyanto (2007), statistik deskriptif merupakan statistik yang 

menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Karakteristik data yang 

digambarkan adalah karakteristik distribusinya. Statistik ini menyediakan nilai 

frekuensi, pengukur tendensi pusat (measures of central tendency), disperse dan 

pengukur-pengukur bentuk (measures of shape). Analisis statistik deskriptif dalam 

penelitian ini berfungsi untuk mengetahui frekuensi dan variasi jawaban yang 

diberikan oleh responden dalam butir-butir kuesioner yang berkaitan dengan 

Karakteristik pekerjaan, Lingkungan kerja, Kebosanan dan Kinerja Pegawai.  

3.8.2 Analisis Inferensial 

Analisis inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menarik inferensi dari 

sampe ke populasi. Statistik inferensial dapat dikelompokkan ke dalam parametrik dan 

non paramertik (Jogiyanto, 2007: 163). Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis 

yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. berdasarkan rumusan hipotesis diatas, 

maka analisis yang tepat digunakan adalah analisis jalur. Analisis jalur dapat dicari 

melalui analisis regresi dan korelasi ganda linier. berikut adalah langkah-langkah yang 

ditempuh untuk analisis jalur ini : 

1) Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Menurut Imam Ghozali (2013) tujuan dari uji normalitas adalah untuk 

mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Ada dua 
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cara untuk mendeteksi apakah variabel berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik dan uji statistik.  

Menguji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan harga Y1 dari 

Kolmogorov Smirnov. 

Langkah pengujian : 

H0 :  Terdistribusi Normal  

H1 :  Tidak Terdistribusi Normal 

Dengan taraf standar pengujian sebesar 0,05, (Ghozali, 2013). 

Jika Y1 kolmogorov menghasilkan taraf siginifikansi > 0,05, maka H0 diterima,  maka 

artinya variabel Terdistribusi Normal.  

Jika Y1 kolmogorov menghasilkan taraf siginifikansi < 0,05, maka H0 ditolak, maka 

artinya variabel Tidak Terdistribusi Normal .  

b. Uji Multikolinearitas   

Menurut Ghozali (2013) Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas. Pada model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable bebas/variabel independen. 

Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel 

orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara variabel bebasnya sama 

dengan nol. 
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Multikolonieritas dapat diuji melalui nilai toleransi dengan faktor variasi inflasi 

(VIF), yaitu dengan formula, VIF = 1/1-R2 =1/toleransi. Dasar pengambilan keputusan 

pada Uji Multikolonieritas dapat dilakukan dengan dua cara yakni :  

Melihat nilai VIV (Variance Inflation Factor) 

Langkah pengujian : 

H0 :  Tidak Terjadi Multikolonieritas  

H1 :  Terjadi Multikolonieritas 

Dengan taraf standar pengujian sebesar 10,00, (Ghozali, 2013). 

Jika nilai VIF < 10,00, maka H0 diterima, maka artinya Tidak Terjadi 

Multikolonieritas.  

Jika nilai VIF > 10,00, maka H0 ditolak, maka artinya Terjadi Multikolonieritas.  

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.  

Untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel 

bebas terhadap nilai  residualnya (Gujarati, 2003). Sebagai pengertian dasar, residual 
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adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, dan absolut adalah nilai 

mutlaknya.  

Langkah Pengujian : 

H0 :  Tidak Terjadi Heteroskedastisitas  

H1 :  Terjadi Heteroskedastisitas 

Uji glejser dengan taraf standar pengujian sebesar 0,05, (Ghozali, 2013). 

Jika hasi pengujian > 0,05, maka H0 diterima, artinya Tidak Terjadi Heteroskedastisitas.  

Jika hasil pengujian < 0,05, maka H0 ditolak, artinya Terjadi Heteroskedastisitas. 

2) Pengujian Hipotesis 

Untuk melakukan pembuktian hipotesis tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik, sebagai berikut : 

a) Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini mempunyai dua persamaan struktural dimana X1, dan X2 disebut 

variabel independen, Y1 disebut variabel intervening, serta Y2 disebut sebagai variabel 

dependen. Persamaan struktural penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut : 

Persamaan Unstandarized : 

Model 1 : Y1 = b0.1 + b1.1X1 + b2.1X2 + e1 

Model 2 : Y2 = b0.2 + b1.2X1 + b2.2X2 + b3.2Y1 + e2 

Keterangan : 

ZY1 = Kebosanan Kerja   (data distandarkan) 

ZY2 = Kinerja Pegawai  (data distandarkan) 
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ZX1 = Karakteristik Pekerjaan (data distandarkan) 

ZX2 = Lingkungan Kerja  (data distandarkan) 

bi = Koefisien path (b1.1, b2.1, b1.2, b2.2, b3.3) adalah standardized regression     

    coefficient atau nilai beta pada standardized coefficient dari output SPSS 

ei = Kesalahan Pengganggu. 

b) Uji t 

Uji statistik t ini adalah untuk menguji keberhasilan koefisien regresi secara 

parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara 

tunggal berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Uji parsial dilakukan untuk setiap 

variabel bebas, langkah pengujian masing-masing variabel tersebut sebagai berikut : 

a. Langkah pengujian  

H0 = bi = 0 Artinya : salah satu variabel bebas secara parsial tidak mempunyai pengaruh 

terhadap variabel terikat. 

H1 = bi ≠ 0 Artinya : salah satu variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh 

terhadap variabel terikat. 

a. Menghitung harga “t” statistik berdasarkan nilai koefisien regresi. Selanjutnya dari 

harga “t” statistik tersebut dapat dicari taraf signifikansinya. 

b. Keputusan Pengujian : Apabila harga taraf signifikansi yang dihasilkan kurang dari 

5%, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial suatu variabel 

bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

 

c) Koefisien determinasi (R2) 
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Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabelin dependen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen (Ghozali, 

2013). 

d) Uji F 

Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh semua variabel bebas secara simultan 

terhadap variabel terikat maka digunakanlah Uji F.  

Langkahnya sebagai berikut : 

a.  Langkah pengujian 

Ho : b1 = b2 = 0. Artinya : secara simultan semua variabel bebas tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

H1 : Ho tidak benar. Artinya : secara simultan semua variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

2.Keputusan pengujian : dari nilai F statistik, yang selanjutnya dari nilai F tersebut 

dapat diketahui besarnya taraf signifikansi. Apabila taraf signifikansi kurang dari 5% 

maka H0 ditolak, artinya secara simultan seluruh variabel bebas mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. 

 

e) Analisis Jalur (path analysis) 
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Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur 

(Path Analysis). Analisi jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, 

atau analisi jalur adalah perluasan analisis regresi untuk menaksir hubungan kualitas 

antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2013). 

Alat ini digunakan untuk menganalisis hasil penelitian secara keseluruhan mengenai 

pengaruh Kepribadian dan Kemampuan terhadap Kinerja Pegawai melalui Komitmen 

Pegawai sebagai variable intervening. Berikut analisis jalur yang digunakan dalam 

penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat dicari harga koefisien pengaruh tidak langsung (total) 

sebagai berikut : 

Pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kinerja pegawai melalui kebosanan :  

1. Koefisien pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kinerja pegawai melalui 

kebosanan = (b1.1 x b2.3) 

2. Total koefisien pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kinerja pegawai melalui 

kebosanan = (b1.1 x b2.3) + b1.2 

Gambar 3.1 

 

Karakteristik 

Pekerjaan 

(X1) 

Lingkungan Kerja 

(X2) 

Kebosanan 

(Y1) 

 

Kinerja Pegawai 

(Y2) 

  

b2.3 

b2.2 

b1.2 

b2.1 

b1.1 
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Pengaruh  lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui kebosanan :  

1. Koefisien pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui kebosanan 

= (b2.1 x b2.3) 

Total koefisien pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui 

kebosanan = (b2.1 x b2.3) +b2.2 

 


